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Hepinize hoş geldiniz diyorum.
17 Mart 2009’da göreve başladım. 17 Şubat 2010 demek ki 11 ay dolmuş. Bizim
düşüncemiz, 1 yıl sonra böyle görücüye çıkmaktı ama olsun.
Dolayısı ile biz tanışmak için, sizlerle bundan sonra daha rahat ilişkimiz olması için
böyle bir kahvaltıda bir araya gelmeyi planladık.
Sevgili basın mensupları,
Sermaye Piyasası Kurulu’nda önce arkadaşları tanıdım ve şu anda çok keskin bir
inançla ve iddia ile söylüyorum ki Sermaye Piyasası Kurulundaki ekip, yetenek ve deneyim
olarak, vizyon olarak, bunu çok net söylüyorum hiçbir kamu kurumunda, hiçbir özel kurumda
olmayan düzeyde. Bunu söylemem belki ekibi şımartabilir ama benim tespitim bu.
Aşağı yukarı 30 yıl olmak üzere üniversite hocalığında, Amerika ve Türkiye ile
beraber, insan biraz insan sarrafı oluyor. Bir anlamda şu şekilde, insanı değerlendirmek için
değil, hiç birimizin haddi değil fakat teknik bilgi, yetenek konusunda kimin ne yapabileceğini,
ne yapamayacağını aşağı yukarı insan öğreniyor yıllar içinde.
SPK ile ilgili tespitim ve gözlemimi belki 6 ayda bunu söyleseydim; “Ya 6 ayda ne
tanıdın ki diyorsun?” derlerdi. Ama bunu, çok samimiyetle söyleyebiliyorum. Bunu da
yazarsanız büyük manşete, çok mutlu olurum. Dolayısı ile bu bizim için çok önemli. Niye
önemli? Hani insan bir şeye soyununca, “Ya şöyle bir hedefe gidelim ama kimle? Nasıl
gideceğiz? Yapabilir miyiz? Mümkün mü? Yeteneğimiz var mı? Bilgimiz var mı?” diye
korku gelir içten. Ben de şu an o korku yok.
Hatta öyle yere geldik ki artık benim iznimi bırakın, haberim bile olmadan yeni
düzenleme taslakları internet sayfamızdan yayınlanmaya başladı. Bu çok hoş bir şey.
Yayınlanan taslak herkesin sizlerin, sektörün, iş dünyasının görüşünü toplamak üzere
yayınlanan bir taslak.
Düşünün bir kamu kurumu ve SPK başkanı bu duyuruyu izliyor. Böyle yürürken hep
göstermek istiyorlar. Ama öyle hiyerarşik bir düzen var burada, Daireler, belki bizim
verdiğimiz bir özgürlük de diyelim iş konusunda, bunu yapabiliyorlar. Bu benim çok hoşuma
gidiyor. Hatta orada okuyorum, bazen taslağı. “Ya diyorum, burada şu yanlış şu doğru,
bakalım ne olacak?” Yani çok güzel bir şey. Çünkü bizim yapabileceğimiz olası yanlışlıkları,
önceden duyma şansımızı artırıyor.
Kurum içinde insanlar, kendi bilgileri ne olursa olsun konuşa konuşa biraz kapalı
dünya haline geliyorlar. Ne kadar arzu etseniz de dışarıda, kulağınız, gözünüz 40 tane de olsa
kapalı oluyor. İşin doğası bu. Sizler de belki gazetenizde, televizyon kanalınızda haber
hazırlarken, yazı hazırlarken kendi dünyanızdan insanlarla kapalı kalıyorsunuz.

Son dönemde gazetelerde artan bir oranda piyasadan yorum ve eleştiri almaya
başladık. Çok güzel bir şey. Sonuçta finans dünyasında bir şey yapılacaksa yeni bir açılım,
yeni bir düzenleme, yeni bir pazar, her neyse oradaki bu işin içinde yaşayacak olanlar,
oyuncular bu işe inanmazsa, doğru bulmazsa ne yaparsanız yapın dünyanın en güzel laflarıyla
en güzel düzenlemeyi bile yazarsanız, havada, askıda kalır. Sonuç alınmaz. Dolayısı ile
sektörle sürekli diyalog kurarak bu işi yapmak fevkalade önemli.
Burada en önemli görev basına düşüyor. Yani sizlerin atacağı bir manşet bile,
söyleyeceğiniz bir cümle bile bizim bir hedefe gitmemize ya hız veriyor veya bize köstek
oluyor. Zaten bu dönemde internette olsa, televizyonda olsa, yazılı medyada olsa, iş
iletişimden geçiyor.
Anlatırız, sizler inanmazsanız, sizler doğru yansıtmazsanız, sizler bizi düzelterek daha
da etkili yansıtmazsanız etkisi az olacak. Dolayısı ile bizim medya ile ilişkimiz, medyanın
hepimizi sorgulayıcı olması formatından bahsediyorum. Dolayısı ile sizlerle tanışmak
fevkalade önemli. Onun için iyi bir iletişim de şart.
Evet, bu açılış konuşmasından sonra hepinizin görüşlerini ayrı ayrı almak ve sorulara
cevap vermek üzere hazırım.
Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.

